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 افغانستان و نخبگان تبعیدی،
 خمیرمایه حسرت یا سرمایه حرکت؟

 
سقوط افغانستان به چنگال طالبان، بزرگترین موج مهاجرت نخبگان این سرزمین به خارج از کشور رقم خورد.  با

بخشی از این نخبگان متعلق به نسل پیش از یازدهم سپتامبر بودند و بخشی دیگر محصول دو دهه پس از آن. در 
سالی قرار داشتند با شور و شوق به  وره میانکردگان مهاجر که در د که بخشی از تحصیل این دو دهه، عالوه بر این

ها هزار جوان و نوجوان کشور  وطن بازگشتند تا سهمی در ساختن آینده این سرزمین داشته باشند، همچنان ده
فرصت یافتند که به تحصیالت عالی در داخل و خارج کشور روی بیاورند و نیروی انسانی متخصص و کارآمدی 

ای که طالبان در این دو دهه بر کشور تحمیل  رغم جنگ و ناامنی گسترده تقدیم کنند. علی را برای توسعه افغانستان
 .پیشینه به نمایش گذاشت کرده بودند، دینامیک درونی جامعه افغانی و قابلیت آن را برای پویایی و شکوفایی بی

 
ها. ناگفته  تبعید خودخواسته نخبه سقوط دولت پیشین با تبعات سنگین و کمرشکنی همراه بود، از جمله فرار مغزها و

ترین فکتورهای انکشاف و ترقی کشورهاست، و از دست  پیداست که نیروی انسانی متخصص و کارفهم از مهم
های  ها از نیروی خالق، توانا و برخوردار از مولدیت باال. اساسا یکی از علت دادن چنین نیرویی مایه تهی شدن آن

سازی شان برای جذب بهترین استعدادها از کشورهای مختلف جهان و به  زمینه یافته پیشرفت کشورهای توسعه
های بزرگی به  خواهند گام های مورد نیاز است. امروزه بسیاری از کشورهایی که می کارگیری آنان در عرصه

را به کشور  گذاران خارجی دهند تا هم پای سرمایه های خود را مورد بازنگری قرار می سوی آینده بردارند، سیاست
دهد که بیش ترین  ها نیز نشان می خود باز کنند و هم راه جذب نیروهای متخصص کشورهای دیگر را. تاریخ تمدن

هایی به میان آمده است که نیروهای انسانی ورزیده و توانا زمینه ادغام در بافت  های تاریخی در دوره شکوفایی
 .ای شان به خوبی بهره گرفته شده استه تر یک کشور را پیدا کرده و از شایستگی کالن

 
حال با این پرسش رو به رو هستیم، که نقش نخبگان مهاجر و تبعیدی افغانستان جز ادغام شدن در جوامع میزبان 

ای برای کشور زادگاه خود باشند و در تحوالت آن به سوی رهایی سهمی  توانند پشتوانه چیست؟ به ویژه آیا می
رغم خشنودی از بابت گریز از چنگ  دهد که اکثریت نخبگان مهاجر علی عی نشان میهای اجتما بگیرند؟ شبکه

رفته اشک  سوزند و به خاطر سرزمین از دست نیروی حاکم بر افغانستان، اما در حسرت و اندوه دوری از وطن می
م که آیا قرار است بستگی عاطفی به زادگاه خویشتن امری طبیعی است. اما باید بپرسی ریزند. تعلق خاطر و دل می

تر را به دوش  تر و بزرگ توانیم سهمی بیش همه تعلق خاطر ما به آن سرزمین به اشک و آه تقلیل یابد، یا می
توانیم در  توانیم در بازتاب دادن رنجی که بر آن سرزمین سایه افکنده است نقشی داشته باشیم؟ آیا می بگیریم؟ آیا می

گذاری  توانیم بر سیاست ع میزبان از وضعیت مردم خود مفید واقع شویم؟ آیا میآگاهی دادن به افکار عمومی جوام
توانیم افغانستان را از  های میزبان اثری بگذاریم تا به حامی تقویت دستگاه ستم و سرکوب تبدیل نشوند؟ آیا می دولت

ر را از سر آن آب و خاک دور گ های نیابتی ویران توانیم سایه جنگ فراموش شدن از سوی دنیا نجات بدهیم؟ آیا می
توانیم مانع ریشه دواندن فرهنگ تروریسم و افراطگرایی در تار و پود آن جامعه شویم تا به بزرگترین  کنیم؟ آیا می

 .های فراوانی از این دست منتظر پاسخ است اردوگاه جنگجویان افراطی دنیا تبدیل نشود؟ پرسش
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